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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM  

PRETHODNOM SAVJETOVANJU  

 

 
Naručitelj:   Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske 

unije 

Adresa:     Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

OIB:      11548277852 

 

Evidencijski broj nabave: JN-VV-2-2019 

 

Predmet nabave: Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz područje ESI fondova 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 27. svibnja 2019. godine 

 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 2. lipnja 2019. godine 

 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima.  

 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, zaprimljen je jedan prijedlog/primjedba 

zainteresiranoga gospodarskog subjekta, koji glasi: 

 

PRIJEDLOG: 

Vezano za objavljeni Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) oznaka/broj: JN-VV-2-

2019-1, KLASA: 406-09/19-01/01, URBROJ: 358-12-03-01-19-15, svibanj 2019., slobodni 

smo dostaviti sljedeću primjedbu: 

 

U nacrtu dokumentacije o nabavi u točki 2.1. Opis predmeta nabave navedeno je da je Predmet 

nabave podijeljen u grupe: 

- Grupa 1: Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz područje ESI fondova 

- Grupa 2: Geodetske usluge 

- Grupa 3: Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz odlučivanje o nepravilnostima. 

 

Također, u točki 1.5. Podaci o postupku javne nabave je navedeno: „Naručitelj će provesti 

postupak jednostavne nabave koji je objektivno odvojiv sukladno članku 204. ZJN 2016, a 

temeljem članka 23. ZJN 2016 i sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-

09/17-01/02, URBROJ: 358-06-03-18-47, za sljedeću grupu predmeta nabave: 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Coat_of_arms_of_Croatia.s


 
 
 

– Grupa 3 – Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka vezane uz odlučivanje o nepravilnostima: 

188.000,00 HRK bez PDV-a.“ 

 

Nadalje, točkom 4.3. Tehnička i stručna sposobnost (za Grupu 1 i 2) je propisano: „Gospodarski 

subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju stručnjake koji su potrebni za izvršenje 

predmeta nabave, prema sljedećim profilima: 

Grupa 1: 

1. Stručnjak 1 – Stručnjak za područje društvenih znanosti (najmanje 3 stručnjaka) 

2. Stručnjak 2 – Stručnjak za područje prirodnih ili tehničkih znanosti (najmanje 3 stručnjaka) 

3. Stručnjak 3 – Stručnjak za područje državnih potpora (najmanje 2 stručnjaka) 

4. Stručnjak 4 – Stručnjak za područje građevinarstva (najmanje 2 stručnjaka)...“ 

 

Iz navedenog je razvidno da su određene usluge (Grupa 3) izdvojene u zasebnu grupu te da će 

se za njih provesti postupak jednostavne nabave dok će ostale usluge (Grupe 1 i 2) biti proveden 

otvoreni postupak javne nabave. Također, traženi stručnjaci navedeni u Grupi 1 su iz različitih 

područja koja ne upućuju jedno na drugo niti su međusobno povezana u smislu definiranja 

gospodarskih djelatnosti. 

Stoga Vas ljubazno molimo da razmotrite mogućnost da se predmetna Grupa 1: Intelektualne 

usluge vanjskih stručnjaka vezane uz područje ESI fondova, podijeli u 4 nove Grupe: 

- Grupa 1 – Usluge iz područja društvenih znanosti 

- Grupa 2 – Usluge iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti 

- Grupa 3 – Usluge iz područja državnih potpora 

- Grupa 4 – Usluge iz područja građevinarstva 

a sve kako bi se, sukladno odredbama ZJN 2016, omogućilo sudjelovanje većeg broja 

gospodarskih subjekata. 

 

Napominjemo da je predmet nabave bio već objavljen (Obavijest o nadmetanju od 16.4.2019. 

oznaka/broj 2019/S 0F2-0015512) te da je pristigla samo jedna ponuda. Stoga ocjenjujemo da 

je predmetno postupanje (4 različita profila stručnjaka u 1 grupu) dovelo do smanjivanja broja 

potencijalnih ponuditelja i naš zahtjev smatramo još opravdanijim. 

 

ODGOVOR: 

Naručitelj samostalno određuje predmet nabave, sukladno svojim potrebama. U ovom postupku 

javne nabave, Naručitelj je predmet nabave odredio sukladno članku 203. ZJN 2016, s obzirom 

na to da predmetne usluge, koje su predviđene u Grupi 1 predmeta nabave, za Naručitelja čine 

cjelinu.  

 

Vodeći se obvezom otvaranja postupka javne nabave tržišnom nadmetanju, Naručitelj je 

propisao uvjet stručne sposobnosti na način koji ne predstavlja prepreku gospodarskim 

subjektima te je u okviru toga uvjeta zatražio samo popis predloženih stručnjaka, bez 

postavljanja dodatnih uvjeta. 

 

Dodatno Naručitelj skreće pažnju i na to da prijedlog gospodarskog subjekta za podjelom 

predmeta nabave u dodatne grupe nije spojiv s točkom 8.6.4. Dokumentacije o nabavi te točkom 

5. Opisa poslova za Grupu 1.  

 

U odnosu na navod gospodarskog subjekta da je predmet nabave već bio objavljen te da je 

pristigla samo jedna ponuda, Naručitelj napominje kako je prethodni postupak javne nabave 

poništen iz razloga za koje Naručitelj nije utvrdio da bi bili povezani s podjelom predmeta 

nabave u grupe. Naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi prilagodio količine predmeta 



 
 
 

nabave te procijenjenu vrijednost nabave, što suštinski ne mijenja vrstu predmeta nabave, 

odnosno nema utjecaj na način na koji je Naručitelj koncipirao predmet nabave, a koji je 

usklađen s potrebama Naručitelja. 

 

Slijedom svega navedenog, Naručitelj ne prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta te ne 

mijenja način podjele predmeta nabave u grupe. 

 

 

Kontakt osoba: Vedran Koporčić, voditelj Odjela za nabavu i opće poslove, Služba za nabavu, 

uredsko poslovanje i opće poslove, Ured za zajedničke poslove 

Telefon: 01/6042-400 

e-mail: opciposlovi@safu.hr  

 

mailto:opciposlovi@safu.hr

